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Sammanfattning
Pe Stadsmaitningsavdelningeni Malmd har kartapplikationen Malmti StadsAtlas utvecklats.
Denna finns tillgiinglig pA Malm6 stads intranait och iil uppbyggt av ett flertal dmnesmoduler
som riktar sig till skilda arbetsgrupper. Detta examensarbetedr en del av Malmii StadsAtlas
utveckling. Melet :ir att gdra fiirarbetet av en fijrskolemodul och att utveckla en karttjenst 6ver
S6dra Sofielund. Syjiet med frirarbetet ar att kartlegga vilka frigor som behiivs i en fiirskoleapplikation och utforma en pappersguide som pedagogiskt ger tillganglighet et fiirskoleioformation. Syftet med karttjiinsten iiver S<idraSofielund ?h att visa statistik dver situationen
i omridet.
Eller en teoretisk bakgrund redovisas utfiirandet av ftirskoleguiden och Siidra Sofrelundapplikationen. Genom intervjuer har kaven fijr innehellet stlrt uppbyggnaden av guiden. En
inventering av var informationen kaa hiimtas ft6n har sanrnanstallts. De stiirsta datakiilloma
6r kommrmala datakiillor innehillande bland annat eler.register och statistik. Exempel p6 hur
informationen kan visualiseras redovisas, vilket ger riktlinjer di den riktiga applikationen ska
skapas.
S6dra Sofielundapplikationen har utfiirts i praktiken och ?ir tillgiinglig pi intranetet. Informationsinaehillet har utformats efter Sddra Sofielund./Sevedssatsningsguppenstinskemil. Genom intervjuer med gmppen har den mest efterfrigade informationen inventerats. Dessa 6nskem6l har i hdgsta mtijliga grad tillftedsstiillts. Informationen bertir bland armat nationalitet,
ildersfiirdelning och niiringsliv. Applikationen ska anvandas som ett informationsverktyg vid
sambandsanalyseroch som beslutsunderlag.
Slutsatsgni examensarbetetar att det dr svirt med den tillgiingliga informationen att skapa en
webbapplikation som motsvarar exald de dnskemal som finns, Detta beroende p6 att personuppgiftslagen fiirhindrar information p6 personniv6 inom kommunen. Det ar even svart att
skapa en karttjiinst som innehaller ldrsk information. Detta pi gmnd av att det ofta iir flera irs
handliiggningstid pi statistik, exempelvis fijrvdwsftekvens som ej sarnmanst?illsvade ar. Fdr
att skapa en karttjainst innehillande samtida information blir det den svagaste ldnken som av96r aktualiteten. Detta kan resultera i en karttjiinst inneh6llande upp till tre ir gamrnal information.
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